
Zapisnik 16. sestanka Delovne skupine za izobraževanje v digitalni družbi

Datum in lokacija: petek, 17. februar 2023, videokonferenca meet.kersnikova.org

Trajanje: 15:00 – 15:40

Prisotni: Katja K. Ošljak (Vsak), Simona Knavs (Društvo Duh časa), Gaja Zornada (Računalniški muzej) in 

Simon Delakorda (INePA)

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 15. sestanka Delovne skupine za izobraževanje v digitalni družbi z dne 20. 

januarja 2023

Katja, Simona in Simon so potrdili zapisnik.

AD2) Organizacija skupnega posveta z Ministrstvom za digitalno preobrazbo na temo medijske in 

državljanske pismenosti v digitalni družbi

Predlagani cilj posveta je izpostaviti digitalne kompetence kot vzvod digitalne emancipacije. Posvet bo 

osvetlil povezave med različnimi kompetencami (pismenostmi), ki se nanašajo na digitalne tehnologije in 

odgovoril na vprašanje, katere vrste pismenosti potrebujemo v digitalni družbi (digitalna, informacijska, 

medijska in državljanska). Posvet bo organiziran na visoki ravni z udeležbo strokovnjakov/inj iz različnih 

področij, ki bodo podali temeljne in kritične poglede na pismenosti v povezavi z digitalnimi tehnologijami 

ter izpostavili vlogo formalnega in neformalnega izobraževanja. Predlog sodelujočih strokovnjakov bo 

delovna skupina pripravila na podlagi usklajenih ciljev in vsebinskega okvira posveta v komunikaciji z 

ministrstvom. Za izvedbo dogodka bo potrebno zagotoviti ustrezna finančna sredstva.   

Sklep: Katja sporoči Ministrstvu za digitalno preobrazbo predlog termina za uvodni sestanek na temo 

organizacije posveta. Sestanka se udeležijo Katja, Simona in Simon.

AD3) Pregled in potrditev amandmajev k noveli Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti

Delovna skupina je uskladila naslednje štiri amandmaje k noveli Zakona o spodbujanju digitalne 

vključenosti, katere bo predstavila na matičnem odboru Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo 

in lokalno samoupravo:

2. člen (namen in cilji zakona)
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Predlagamo, da se besedilo člena dopolni z novim, 8. odstavkom tako, bo med cilje zakona vključen

tudi dvig kompetenc državljanske pismenosti in medijske pismenosti. Predlog novega, 8. odstavka, se tako 

glasi: »dvig kompetenc državljanske in medijske pismenosti v povezavi z digitalnimi tehnologijami.«

6. člen 14. člen (subvencije za dvig digitalnih kompetenc)

Predlagamo dopolnitev 1. odstavka z dodatno alinejo tako, da lahko pristojni organ dodeli subvencije za 

izvedbo programov neformalnega izobraževanja, obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti tudi za

dvig kompetenc državljanske in medijske pismenosti v povezavi z digitalnimi tehnologijami. Dopolnjen 1. 

odstavek 14. člena se tako glasi: »- dvig kompetenc državljanske in medijske pismenosti v povezavi z 

digitalnimi tehnologijami.«

6. člen 14. člen (subvencije za dvig digitalnih kompetenc)

Predlagamo dopolnitev 6. odstavka tako, da so med upravičenci za subvencije za nakup računalniške 

opreme nevladne organizacije s statusom v javnem interesu. Dopolnjen 6. odstavek 14. člena se tako glasi: 

»Za nakup računalniške opreme lahko pristojni organ podeli subvencije nevladnim organizacijam, 

namenjenim združevanju starejših, spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja, vseživljenjskega učenja in 

podarjanju obnovljene računalniške opreme, invalidskim organizacijam, nevladnim organizacijam s 

statusom delovanja v javnem interesu ter reprezentativnim socialnim partnerjem na ravni države.«

16. člen (sooblikovanje politik resornih ministrstev)

Predlagamo dopolnitev 16. člena tako, da bo priprava politike s področja spodbujanja digitalne

vključenosti potekala v dialogu s ključnimi deležniki. Nov, 4. odstavek 16. člena se tako glasi: »Pristojno 

ministrstvo pripravlja politike in akcijske načrte s področja spodbujanja digitalne vključenosti v okviru 

javne razprave s strokovno in drugimi zainteresiranimi javnostmi, ki traja od 30 do 60 dni.«

Pripravi se tudi dodatni člen glede umestitve nevladnih organizacij s statusom v javnem interesu na 

področju razvoja informacijske družbe kot pomembnega deležnika digitalne vključenosti. Delovna skupina 

bo na seji matičnega odbora podprla ustanovitev Računalniškega sklada.

Sklep: Simon posreduje amandmaje poslanski skupini Gibanje Svoboda. Simon sporoči matičnemu odboru 

Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo udeležence s strani delovne 

skupine (Simon, Katja in Simona).

AD4) Razno

1) Pripombe na predlog smernic za sodelovanje Vlade RS z nevladnimi organizacijami

INePA in Duh časa sta posredovala pripombe na smernice. Izpostavljene so bile naslednje štiri pripombe:

1.4 Priporočljivo je, da ministri vzpostavijo strokovno-posvetovalni organ, katerega člani so samo 

predstavniki NVO, zlasti kadar imajo nevladne organizacije na področju delovanja resorja vidnejšo vlogo 
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(npr. NVO s statusom delovanja v javnem interesu).

2.1 Vsako leto decembra ali januarja ministrstva organizirajo predstavitev letnega načrta priprave 

predpisov, strateških dokumentov in akcijskih načrtov s časovnico priprave in načrtom vključevanja 

nevladnih organizacij. 

2.2 Vnaprej oblikovani seznami deležnikov so ministrstvom v veliko pomoč pri pripravi predpisov, strateških 

dokumentov in akcijskih načrtov. Ministrstva naj zato oblikujejo sezname zainteresiranih nevladnih 

organizacij po posameznih področjih dela. Sezname lahko oblikujejo tako, da javno objavijo poziv 

nevladnim organizacijam za vpis na seznam zainteresiranih organizacij, ki vsebuje naziv organizacije, 

kontaktne podatke (npr. elektronska pošta) in področje dela/sodelovanja ter morebiten status delovanja v 

javnem interesu. Seznami naj se obdobno (npr. na četrtletje) dopolnjujejo.

2.3 Nujno je, da ministrstva posvetovanje z nevladnimi organizacijami opravijo v čim zgodnejši fazi - ob 

izhodiščih, da lahko nevladne organizacije, ki predstavljajo most do najšibkejših ciljnih skupin, sooblikujejo 

cilje, načela in poglavitne rešitve predlogov. Faza javne razprave o predlogih predpisov, strateških 

dokumentov in akcijskih načrtov naj traja praviloma od 30 do 60 dni.

Sklep: Simon pošlje pripombe na smernice na Ministrstvo za javno upravo do zaključka javne razprave.

2) Stališča za posvet o uveljavitvi Akta o digitalnih storitvah (omejevanje škodljivih in nezakonitih vsebin 

na internetu)

Duh časa in Zavod Rhea sta posredovala načelna stališča.

Sklep: Simon vključi stališča skupine v prispevek mreže NVO-VID na posvetu.

NASLEDNJI SESTANEK DELOVNE SKUPINE

Naslednji sestanek delovne skupine bo potekal v petek, 17. marca 2023 ob 15h prek videokonference 

meet.kersnikova.org. Sestanki delovne skupine potekajo vsak 3. petek v mesecu ob 15h.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (INePA), Logatec, 18. februar 2023.
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